
27/09/2019 

 

Itinerário, clique aqui 

06 noites, incluindo: 

Traslados de chegada e partida, privativos com assistência 
06 noites no hotel escolhido com meia pensão 

04 dias de visitas com guia falando espanhol/português e entradas, conforme itinerário 
Visto de entrada na Jordânia 

Seguro viagem Travel April Vip 100 

Hotéis Previstos: Amman/Mar Morto/Petra Categoria Dbl/Tpl Sgl 

CENTURY PARK / GRAND EAST/GRAND VIEW Primeira 1674 1987 

Validade: 20 a 26 Feb’2020 
Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo 

No deserto de Wadi Rum, alojamento em tendas. 
 

 
 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta. 
 Taxa IRRF, sob consulta. 

 Seguro válido para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$35. 

CARNAVAL NA JORDÂNIA 



27/09/2019 

 

20 Feb -  quinta - Amman 

Chegada em Amman, assistência do operador local e forma-

lidades de visto. Traslado ao hotel, acomodação e jantar 

(desde que a chegada seja antes das 21:00 hrs. 

21 Feb - sexta - Amman / Jerash / Ajloun / Amman 

Café da manhã. Saída para cidade de Jerash, uma as cidades 

da Decápolis, localizada ao norte de Amman aproximada-

mente 45km e uma hora de viagem. Durante o passeio, visi-

taremos o Arco do Triunfo, Praça Oval, a colunata, o templo 

de Afrodite e o Teatro Romano com uma acústica maravilho-

sa. Em seguida, visita Castelo de Ajloun, fortaleza construída 

em 1185 e depois reconstruída no século XIII pelos Mamelu-

cos após a sua destruição pelos mongóis. É um castelo do 

tempo dos Cruzados, localizado no topo da montanha e a 

qual fornece uma bela vista. Ao finalizar a visita, retorno para 

Amman. Acomodação e jantar.. 

22 Feb - sábado - Amman / Mar Morto 

Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Amman e 

suas avenidas mais importantes, Cidadela centro da cidade e 

do Teatro Romano.  A continuação visitaremos o Mar Morto. 

O ponto mais baixo da terra, situado a 400 metros abaixo do 

nível do mar. Possibilidade de tempo livre para banhar-se. 

Acomodação e jantar. 

23 Feb - domingo - Mar Morto / Madaba / Monte Nebo /

Castelo Shobak / Petra 

Café da manhã. Saída para visitar a Igreja Ortodoxia de São 

Jorge, onde se encontra o primeiro mapa-mosaico da Palesti-

na. Continuação até o Monte Nebo para admirar a vista pa-

norâmica do Vale Jordão e o Mar Morto desde a montanha. 

Esete lugar é importante porque foi o último lugar visitado 

por Moisés e de onde o profeta avistou a terra prometida, a 

qual nunca chegaria. Seguimos até o Castelo de Shobak, re-

cordação solitária da antiga gloria dos Cruzados, construído 

no ano de 1115 pelo rei Balduino, foi construído como defe-

sa do caminho entre Damasco e o Egito. O Castelo está situa-

do a menos de uma hora ao norte de Petra. Chamado em 

alguma ocasião como Mont Real ou Mons Regalis, está cra-

vado ao lado de uma montanha, sobre uma ampla área de 

árvores frutíferas. Saída para Petra, acomodação e jantar. 

24 Feb - segunda - Petra / Wadi Rum 

Café da manhã. Dia dedicado à visitar a cidade rosa que é a 

capital dos Nabateus. Durante a visita, conheceremos os mais 

importantes e representativos monumentos de Petra, o Te-

souro, que é famoso pelo filme Indiana Jones. Petra é uma 

daquelas cidades do mundo que devem ser visitadas pelo 

menos uma vez na vida. Continuação até Wadi Rum, o deser-

to de Lawrence de Arabia. Excursão de 2 horas ao deserto de 

Wadi Rum e passeio em veículos 4x4 conduzidos pelos be-

duínos para conhecer a paissagem lunar desse deserto. 

Adentramos nas areias rosadas desse deserto, que tem um 

encanto especial proporcionado pelos maciços de granito. 

Acomodação em acampamento e jantar. 

25 Feb - terça - Wadi Rum / Amman 

Café da manhã e em horário a combinar, saída para Amman. 

Chegada, acomodação e jantar. 

26 Feb—quarta - Amman 

Em horário a combinar, traslado ao Aeroporto. 


